
THANH TOÁN TIỀN NƯỚC QUA VNPAY - LƯỚT BÃO ƯU ĐÃI LÊN ĐẾN 70% 

Thanh toán tiền nước trên website Vban bạn sẽ có cơ hội nhận hoàn tiền ngay lên đến 70% (tối đa 

50.000 đồng/hóa đơn). Thật tuyệt vời phải không? 

Cùng với xu hướng không dùng tiền mặt, việc thanh toán tiền nước trực tuyến đang ngày càng trở 

nên phổ biến. Chỉ qua vài thao tác đơn giản, bạn hoàn toàn có thể thanh toán tiền nước nhanh chóng 

mà còn nhận được những ưu đãi hấp dẫn cùng chương trình “Thanh toán ngày vàng – Nhẹ nhàng tiền 

nước”. 

                          

Theo đó, từ ngày 20/04 đến 07/06/2020, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Long An (LAWACO) hợp 

tác cùng Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) mang đến hàng ngàn ưu đãi 

lên đến 70% (tối đa 50.000 đồng/hóa đơn) khi thanh toán hóa đơn tiền nước trực tuyến qua website 

Vban cho khách hàng trên địa bàn khu vực Long An. Hãy nhanh tay thanh toán theo hướng dẫn để 

nhận ngay ưu đãi cực đỉnh này nhé.  

 Thời gian chương trình: Từ ngày 20/04/2020 đến hết ngày 07/06/2020. 

 Đối tượng tham gia: Khách hàng có tài khoản/thẻ/ứng dụng Mobile Banking/ví điện tử của 

các ngân hàng/doanh nghiệp sau: 



 

 Ưu đãi chương trình: 

- Giải Ưu đãi: Mỗi ngày, 50 Khách hàng đầu tiên được giảm 40% (tối đa 30.000 đồng) khi 

thanh toán thành công hóa đơn tiền nước trên website www.vban.vn trong thời gian diễn ra 

chương trình (trừ ngày 30/04/2020 và ngày 01/05/2020). 

- Giải Ngày vàng: Vào ngày 30/04/2020 và ngày 01/05/2020, 100 Khách hàng đầu tiên mỗi 

ngày được giảm 70% (tối đa 50.000 đồng) khi thanh toán thành công hoá đơn tiền nước trên 

website www.vban.vn. 

 Hướng dẫn thanh toán trên website www.vban.vn: 

- Bước 1: Khách hàng truy cập vào website www.vban.vn.  

- Bước 2: Chọn tính năng “Thanh toán hóa đơn tiền nước”. 

- Bước 3: Chọn nhà cung cấp, nhập mã danh bạ, số điện thoại người thanh toán, mã xác thực. 

Sau đó, nhấn “Tiếp tục”. 

- Bước 4: Chọn phương thức thanh toán hiện có như Ứng dụng Mobile Banking quét mã 

VNPAY-QR, Thẻ ATM và tài khoản Ngân hàng, Thẻ quốc tế (Visa, Master, JCB). 

- Bước 5: Kiểm tra thông tin và xác thực giao dịch. 

 Điều kiện và điều khoản chương trình: 

- Áp dụng giá trị giao dịch tối thiểu 10.000 đồng. 

- Mỗi mã khách hàng được khuyến mại 01 lần/ tháng trong thời gian diễn ra chương trình. 

- Do số lượng giảm giá có hạn, chương trình có thể sẽ kết thúc sớm hơn thời gian dự kiến mà 

VNPAY không cần phải thông báo trước tới Khách hàng. 

Xem chi tiết thể lệ chương trình khuyến mãi tại đây! 



Việc thanh toán trực tuyến qua VNPAY giúp khách hàng tiết kiệm thời gian, chi phí và mang đến sự 

tiện lợi, an toàn trong quá trình thanh toán. 

Để biết thêm chi tiết, Quý khách hàng vui lòng liên hệ tổng đài: 1900 5555 77. Chúng tôi rất vinh 

hạnh được phục vụ và đồng hành cùng Quý khách hàng để mang đến một cuộc sống đơn giản hơn. 

 


